Základní údaje o studentovi
Fakulta: FIT
Obor studia: Webové a softwarové inženýrství
Úroveň studia v době pobytu v zahraničí: Magisterské

Zahraniční škola
Země: Jižní Korea
Název zahraniční školy: Ajou University
Fakulta/katedra/ateliér zahraniční školy: Electrical and Computer Engineering
Jméno koordinátora zahraniční školy: Christina Gong
E-mail koordinátora zahraniční školy: incoming@ajou.ac.kr
Web zahraniční školy pro výměnné studenty:
https://ajou.ac.kr/oia/incoming/exchange-overview.do

Studijní pobyt v zahraničí
Akademický rok:
2020/2021 LS, 2021/2022 ZS
Začátek pobytu: 10.2.2021
Konec pobytu: 28.12.2021
Délka pobytu v měsících: 10

Aktivity před výjezdem
Kde jste získal/a informace o možnosti vyjet v rámci MBD?
V email newsletters od fakulty spolu s erasmem.
Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole(uveďte
odkaz na web)? https://ajou.ac.kr/oia/incoming/english-course.do
Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu?
Motivační dopis, transkript, fotka, kopie pasu, zdravotní potvrzení, zájemem o dané
předměty, a diplom z bakaláře.
Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje? Nahraje se do online aplikace.
V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole? Angličtina.
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na studijním oddělení
fakulty? Studijní plán
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním oddělení
rektorátu ČVUT?
Studijní plán, potvrzení o studiu a zápisu do dalšího semestru, finanční dohodu,
zvací dopis, cestovní pojištění.
Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup)
Ano, Vízum pro výměnné studenty (D-2). Je dobrý si v předstihu zavolal a zeptat se
na detaily. Pak stačí přijít s dokumenty: žádost, pas, fotka, potvrzení o přijetí,
potvrzení o studiu (originál), Certificate for Business Registration od zahraniční uni,
kopie smluv obou univerzit - získání od rektorátu, doporučený dopis od domovské
univerzity s podpisem rektora, a oficiální výpis z účtu.

Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody;
vyžaduje zahraniční škola nějaké speciální pojištění).
ISIC s běžným krytím na celý rok bez přerušení za zhruba 4000 Kč. Ale v rámci
covidu bylo povinné si v Korei platit místní pojištění 800Kč/měsíčně pokud vaše
pojištění kryje nad $10M, což například splňuje Revolut, ale lze uplatnit pouze 90dní
v zahraničí.
Potřeboval/a jste nějaké očkování? Ne.

Cesta tam a zpět
Doprava do místa pobytu, orientační cena, tipy pro výhodné zakoupení jízdenky či
letenky.
Letenku jsem kupoval obousměrnou od Qatar Airways kolem 14000Kč, tedy o
trochu dražší než konkurence. Ale s 35kg zavazadlem v rámci student clubu, a
hlavně s možností přesunem letů na později bez poplatku, což vřele doporučuju
pokud si budete chtít prodloužit pobyt o pár týdnů či semestr. Navíc full servis na
palubě se 3 jídly a alkoholickými nápoji zdarma + deka. Jen jejich telefonická
podpora stojí za nic.
Procedura na hranicích - co mít u sebe?
Propisku na vyplňování celních dokumentů, pas, vízum a adresu pobytu, tedy kolej
školy, případně radši další dokumenty od školy jako certifikáty o přijetí. A COVID
PCR negativní test.
Pick up nebo samostatná cesta z letiště.
Během covidové pandemie škola připravila karanténu s odvozem z letiště. V
případě samostatné cesty lze jet taxíkem, což asi vyjde kolem 1200Kč. A nebo
pouze metrem se dostanete až do Suwonu kousek od školy, stačí si pouze koupit v
trafice T-money kartu a tu nabít v jakémkoliv automatu před turniketama.

Průběh studia
Měnil/a jste během pobytu studijní plán? Ano, vše bez problémů.
Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou nějaká omezení
pro výběr kurzů; možnosti změny kurzů.)
Bylo to peklo. Prvně systém umožňuje zapsat pouze bakalářské předměty. Na
magisterské si musíte v před-zápisovém období vyplnit formulář a získat souhlas od
profesorů, a teprve poté pošlete vyplněný formulář zpět na studijní.
Pro bakalářské předměty musíte být připraveni kolem 2 hodiny ráno, jinak nezbude
prakticky žádné místo. Navíc při zapisování předmětů neuvidíte vizuálně rozvrh a
nelze mít kolizi, takže doporučuju si z výpisu předmětů vytvořit vizuální plán rozvrhu
ještě před zápisem.

V druhém semestru to bylo ještě horší, kdy prakticky na nikoho nezbylo místo aby si
zapsal víc jak 2 předměty. Navíc systém měl chybu a námaha zapisování předmětů
přes celý den se smazala. Po stížnostech se otevřely další kapacity, ale zázrak to
nebyl.
Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího?
Rozhodně doporučuju business předměty profesora Troy, jako Company Law,
Business Ethics,... Je to jeden z mála předmětů co stojí za to, navíc jeho hodiny jsou
zábavné s pěknou známkou na konci :) Dále z odborných Artificial Intelligence a Big
Data and Fintech nebyly špatné jako úvod.
Byla součástí Vašeho studia také praktická stáž/praxe? Ne
Popište způsob výuky (teorie, praxe, projekty) a hodnocení práce studentů na
zahraniční škole a porovnejte s Vaší domácí školou.
Za pandemie výuka probíhala pouze přes Zoom formou přednášek 2x týdně, bez
jakéhokoliv rozdělení na cvičení/prosemináře. Některé přednášky byly live a některé
jako videa offline s tím že je bylo potřeba shlédnout do týdne, jinak ztrácíte body za
docházku. Docházka je povinná a běžně můžete chybět zhruba 5x, pak začnete
ztrácet body. V rámci některých předmětů byly krátké domácí práce, a také i týmový
projekt, který jen představoval napsat jednu stránku a vytvoření prezentace.
V druhém semestru po snížení covidu opatření většina předměty zůstaly formou
videa nebo zoom, na jednom byla povinná účast face-to-face, ale bylo možné mít
výjimku na dojíždění.
Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí?
Kvalita výuky je výrazně slabší, především stylem a absencí cvičení nebo složitějších
domácích úkolů. Některé přednášky jsou vykládány bez detailnějšího vysvětlení, ale
informacemi nabité. Hodinám ani nepomáhá ne příliš dobrá angličtina nebo
přepínání 50/50 mezi angličtinou a korejštinou. Samotné zkoušky jsou taky zvláštní,
kde v některých předmětech byla požadována velké znalost, která mnohdy nebyla
ani pořádně vysvětlena/probrána, ale výsledné skóre je pak ovlivneno úspěšností
ostatních studentů, takže i pokud máte menší skore, i třeba pod 50%, pořád můžete
dostat výbornou známku, což je trochu demotivující.
Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v
rámci výuky či jej bylo nutné koupit?)
Stačily pouze prezentace - materiály z výuky, případně elektronické pdf.
Jaká je vybavenost kampusu?
Dobré, na kampusu se nachází několik menz, a tento rok navíc postavili úplně novou
se čtyřmi fastfoody a kavárnou, takže je z čeho vybírat. Dále na kampusu je banka s
bankomaty, malá samoška, a spousta automatů. Ale na koleji je pouze jeden malý
automat, takže když přijde večerní mlsná tak máte smůlu.
Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku;
možnosti tisku a kopírování)?

Za covidové online výuky byl potřeba vlastní laptop, a navíc při zkouškách další
zařízení s kamerou jako telefon pro záznam okolí.
Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální akce
pro výměnné studenty?
Při covidu to téměř nešlo protože byl počet lidí omezen na čtyři. Ale proběhlo
základní uvítání a průvod kampusem s AGA studentama, online schůzka s hrami, a i
piknik. Za normální situace by měly být výlety a podobně.
Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a do studijních skupin s místními
studenty?
Výuka probíhala smíšeně online, takže bez jakékoliv interakce, pokud se zrovna
nejednalo o týmový projekt.

Praktické otázky pobytu
Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? Na koleji: International dorms
Cena Vašeho ubytování – měsíčně. Za semestr asi 23k Kč, takže 5,75k Kč/měcíc
Popište ubytování a vysvětlete, proč jste zvolil/a právě tento druh ubytování (uveďte
vybavenost kolejí/bytu; připojení na internet; co si přivézt; možnost ubytování na
kolejích večer nebo o víkendu)
Kolej jsem zvolil protože to byla nejlehčí možnost během covidu, a International
droms jsem vybral protože je na ní ubytována většina zahraničních studentů. Jedná
se o standardní kolej která je o něco novější a čistší než HwaHong s pokojem o 2
lidech a společnými koupelny. V patrech se pak nachází společenská místnost s
televizí, a dále studijní místnost a kuchyně vybavená lednící. Patra jsou oddělená na
pánské a dámské se teoretickou společnou místností v přízemí, kde je i malé fitko.
Pokoje jsou klasicky vybavené s wifinou i ethernetem, jen si musíte koupit polštář
pokud nechcete spát na cihle. Pokud si chcete vařit je třeba koupit vlastní vybavení,
nejlevněji v Daiso. Koleje se v noci ani o víkendu nezavírají, takže super pokud
chcete chodit ven.
Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? Přihláška asi 1,5 měsíce předem,
upozorněno emailem.
Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? V kampusu se nachází
několik menz, nově otevřený fast food a pak spousta restaurací před kampusem. V
klasické levné menze jako Dasan, jídlo vyjde za 75 Kč s velkou porcí a relativně
dobré, jen jídla jsou po celý semestr stejná. Dále nově otevřené fastfoody nabízí 4
obchody, mezi nimi tři s korejským jídlem a jedna burgrárna. Ale za mě nic moc,
většinou příliš slané a ceny kolem 130 Kč. Nejlepší možností je pak jíst před
kampusem, kde je velký výběr restaurací za rozumné ceny (korejci jsou zvyklý jíst
venku, než vařit doma).
Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR)
Potraviny jsou zhruba 2x dražší, především ovoce pomalu 5x až 10x. Takže se
vůbec nevyplatí si vařit a je levnější jíst venku v restauraci.
Pro představu: mléko 0,5l 50 Kč, plechovka piva 50 Kč.

Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny)
Autobusy, taxíky, metro až do Seoulu. MHD je zde poněkud dražší, neexistuje
předplatné a tedy nástup do běžného busu vyjde asi na 24 Kč asi 30 min a drobným
placením přes, a za každý nástup po 30min pauze je potřeba platit znova. Taxiky
vyjdou vcelku levně, takže pokud budete 4, je to stejná cena jako za autobus. A busy
do Seoulu jsou za 50 Kč. Veškerá navigace s časi přes Naver mapy.
Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)?
Zařídit si kartičku ARC, nutné při pobytu delším jak 3 měsíce, které je potřeba zařídit
někdy začátek druhého měsíce. Škola vše zorganizuje a dodá veškeré info včas.
Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí? Ano, je problém se
domluvit anglicky. Za návštěvu se platí se korejským pojištěním kolem 300 Kč. A u
zubaře bacha ať vám nerozvrtá a nenacení kazy co nejsou kazy jen aby si vydělali.
Pracoval/a jste během studia? Ne
Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty? Netuším, ale v rámci
běžného víza to nejde.
Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost).
Cestovat, tůrovat a sportovat, doporučuju: Busan, Jeju, Sokcho, a park Seoraksan,
Gangneung, Yangyang, Jeonju, Gyeongju… a samozřejmě Seoul
A noční zábava pak v Seoulu - Hongdae (Hongik uni.), nebo v Suwonu - Ingyedong
(Suwon City Hall).
Finanční náročnost může být nízká pokud budete jíst zejména v menze či
restauracích kolem univerzity, jinak se to může výrazně prodražit.

Finance
Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu? Stipendium + něco od
rodičů a vlastních úspor.
Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu? asi +30k Kč
a) z toho stravování - 9k Kč při škola za základ
b) z toho ubytování - 5,5k Kč / 0 Kč pokud dostanete od AJOU stipendium na kolej
c) z toho na cestování a volný čas - +20k Kč, zde jsem moc nešetřil, cestoval jsem
hodně, kafe ani alkohol zde moc levný není.
Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během pobytu? (v %) asi 80%
Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a?
Na bankovní účet při požádání při odletu. Koncem semestru pak přišel dodatek o
navýšení stipendia asi kvůli covidu.
Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí;
používání české platební karty)

Doporučuju si přinést více karet, někdy se stane že české nefungují, nebo vám ji
místně zablokují či ji ztratíte. Zde mě zachránil Revolut, který mi vždy do týdne poslal
nové karty, a taky jsem díky nemu ušetřil za převodové poplatky. Zdejší bankovní
účet asi není třeba, ale umožní vám to více služeb, jako dovoz jídla, které fungují
pouze se zdejšími kartami.
Platil/a jste zahraniční škole nějaké poplatky (za studentskou kartu, pojištění,
kopírování, materiál, apod.)?
Asi 1000 Kč za vyřízení ARC kartičky. A pak povinné pojištění 800 Kč každý měsíc
od místní vlády protože covid, šlo se odvolat, ale vaše domácí pojíštení musí zajistit
až $10M.

Uznání zahraničního studia domácí školou
Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů? zdejších 15, na ČVUT 30
Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno? Vše.
Z jaké kurzy Vám byly domácí školou uznány(povinné, povinně volitelné, volitelné)?
Volitelné.
Věděl/a jste předem, které kurzy budou domácí školou uznány? Ano
Jak probíhá uznání na domácí škole a jakým problémům jste v souvislosti s tím
musel/a čelit?
Počkal jsem na transcript od AJOU, který přišel asi měsíc po studiu, a ten jsem
spolu s formulářem odeslal na studijní.
Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu?
Nic, jen dokumenty požadované v mobility, jako delka studia, atd.

Hodnocení pobytu, rady a doporučení
Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu.
Studijní přínos byl spíše malý, jelikož náročnost předmětů byla nízká a s ne
nejlepšími studijními metodami. Proto bych doporučil si zapsat mimo oborové
předměty pro rozšíření obzoru a znalostí, oborové vás lépe naučí na čutu.
V závěru hlavní přínos vidím ve zlepšení angličtiny.
Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu.
Osobní přínos to pro mě mělo veliký, jelikož se jednalo o můj první takto dlouhý
pobyt v zahraničí v zcela odlišné kultuře, prostředí, a s lidmi z celého světa, čímž pak
člověk získá o trochu jiný pohled na svět.
Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou – v případě
nespokojenosti uveďte konkrétní nedostatky
Všechny potřebné informace jsem měl k dispozici na stránkách nebo při dotazu
emailem. Jen bylo občas těžké se orientovat a nalézt informace a postupy, protože
existovalo více stránek, teď už je naštěstí většina informací shrnuta na
studujvesvete.cvut.cz.

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou - v případě
nespokojenosti uveďte konkrétní nedostatky
Všechny informace škola poslala a připomínala včas, jen začátek byl sem tam
chaotický, ale vždy se mile snažili odpovídat na jakékoliv dotazy.
Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí?
Ano, prodloužit si pobyt o další semestr. Vzhledem k tomu že už jsem na magistru
tak další možnost nemám.
Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a?
Asi kulturní rozdíl a podmínky díky kterým jsem si uvědomil jak je české úžasná
země i přes všechny nespokoje.
Setkal/a jste se během pobytu s nějakými závažnými problémy? Ne
Odkaz na fotogalerii, blog apod.

